Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid
DG Beleidsondersteuning en -coördinatie
Expertise Zelfstandigen

Sociale bijdragen 2022
(zonder de beheerskosten)

GROEP BIJDRAGEBETALERS

GLOBALE BIJDRAGE

I. Verplichte bijdragen verschuldigd wegens de uitoefening van een beroepsbezigheid
I = de geherwaardeerde beroepsinkomsten van de onderworpenen in N-3 voor de voorlopige bijdragen, en
de niet-geherwaardeerde beroepsinkomsten van het jaar N voor de berekening van de definitieve
bijdragen.
§ 1. Onderworpenen die de pensioenleeftijd niet bereikt hebben en geen vervoegd rustpensioen
genieten als zelfstandige of als werknemer
A. ALGEMENE CATEGORIE
Op het gedeelte van I dat 63.297,86 € niet overschrijdt
en op een minimum I van 14.658,44 €

20,50%

Uitzondering voor bepaalde starters tijdens de eerste
vier kwartalen

Op het gedeelte van I dat 63.297,86 € niet
overschrijdt en op een minimum I van
7.569,70 €

20,50%

Alle kwartalen

Op het gedeelte van I hoger dan 63.297,86 €
zonder 93.281,02 € te overschrijden

Op het gedeelte van I hoger dan 63.297,86 € zonder
93.281,02Minimumbijdrage
€ te overschrijden.
per kwartaal
Maximumbijdrage per kwartaal

14,16%

Algemene regel :
Eerste 4 kwartalen :

751,25 €
387,95 €
4.305,42 €

Voorlopige bijdrage beginactiviteit per kwartaal:
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751,25 €

Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 120 – 1000 Brussel
https://socialsecurity.belgium.be/

Opmerking :
Indien de onderworpene erin slaagt aannemelijk te
maken dat :
I <= 7.569,70 € (eerste 4 kwartalen)
I < 14.658,44 €
I <= een geraamd (hoger) inkomen

Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid

Per kwartaal :
387,95 €
751,25 €
X €

Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
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BIJZONDERE GEVALLEN
1. Onderwerping van de meewerkende echtgenoten aan de regeling voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering, sector uitkeringen
Op het gedeelte van I dat 63.297,86 € niet overschrijdt
en op een minimum I van 14.658,44 €

0,79%

Op het gedeelte van I hoger dan 63.297,86 € zonder
93.281,02 € te overschrijden

0,51%

Minimumbijdrage per kwartaal

28,95 €

Maximumbijdrage per kwartaal

163,24 €

2. Onderwerping van meewerkende echtgenoten aan alle sectoren van het sociaal statuut
Op het gedeelte van I dat 63.297,86 € niet overschrijd
en op een minimuminkomen van 6.439,45 €

20,50%

Op het gedeelte van I dat 63.297,86 € te boven gaat
zonder 93.281,02 € te overschrijden

14,16%

Minimumbijdrage per kwartaal

330,02 €

Maximumbijdrage per kwartaal

4.305,42 €

Voorlopige bijdrage beginactiviteit

per kwartaal:
330,02 €

Opmerking :Indien de onderworpene erin slaagt
aannemelijk te maken dat:
Per kwartaal :
330,02 €

I < 6.439,45 €
I <= een geraamd (hoger) inkomen

X €

3. Meewerkende echtgenoot onderworpen in plaats van zijn echtgenote
De algemene regel onder A is van toepassing maar de bijdragen worden berekend op basis van de inkomsten van de
echtgenote + het gedeelte van de inkomsten toegekend aan de echtgenoot
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B. ONDERWORPENEN DIE EEN ZELFSTANDIG BIJBEROEP UITOEFENEN
a) I < 1.621,72 €

Niets, men moet geen bijdragen betalen

b) I > 1.621,72 €
Op het gedeelte van I dat 63.297,86 € niet overschrijdt

20,50%

Op het gedeelte van I hoger dan 63.297,86 € zonder
93.281,02 € te overschrijden

14,16%

Minimumbijdrage per kwartaal

83,11 €

Maximumbijdrage per kwartaal

4.305,42 €

Voorlopige bijdrage beginactiviteit per kwartaal

83,11 €

BIJZONDER GEVAL
Personen die artikel 37 (§ 1, a) van het ARS kunnen inroepen
a) I < 1.621,72 €
Niets op aanvraag, anders zie A
b) 1.621,72 € < I < 7.678,69 €
- op aanvraag :
20,50% op I
Minimumbijdrage per kwartaal

83,11 €

Maximumbijdrage per kwartaal

393,53 €
- zonder aanvraag zie A

c) I > 7.678,69 €
Opmerking :Indien de onderworpene erin slaagt
aannemelijk te maken dat I <= een geraamd inkomen

Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid

Zie A
X €
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C. ONDERWORPENEN MET UITSLUITEND EEN OVERLEVINGSPENSIOEN VOOR 65 JAAR
Op het gedeelte van I dat 63.297,86 € niet
overschrijdt en op een minimum I van 14.658,44 €

20,50%

Op het gedeelte van I hoger dan 63.297,86 €
zonder 93.281,02 € te overschrijden

14,16%

Minimumbijdrage per kwartaal

751,25 €

Maximumbijdrage per kwartaal

4.305,42 €

Voorlopige bijdrage beginactiviteit per
kwartaal :
Opmerking :Indien de onderworpene erin slaagt
aannemelijk te maken dat:
I < 14.658,44 €
I <= een geraamd (hoger) inkomen

Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid

751,25 €
Per kwartaal:
751,25 €
X €

Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
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D. ONDERWORPENEN STUDENT-ZELFSTANDIGEN
a) Indien I ≤ 7.329,22 €,
b) Indien 7.329,22 € < I ≤ 14.658,44 €,

Niets, men moet geen bijdragen betalen
20,50% op het gedeelte van I hoger dan 7.329,22 €

Minimumbijdrage per kwartaal

0€

Maximumbijdrage per kwartaal
c)

375,62 €
Zie A

Indien I ≥ 14.658,44 €

Voorlopige bijdrage beginactiviteit per kwartaal

Opmerking :Indien de onderworpene erin slaagt
aannemelijk te maken dat I <= een geraamd
inkomen

Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid

83,11 €

Per kwartaal : X €

Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
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https://socialsecurity.belgium.be/

Sociale bijdragen 2022
(zonder de beheerskosten)

§ 2. Onderworpenen die de pensioenleeftijd bereikt hebben of die een vervroegd rustpensioen als
zelfstandige of als werknemer genieten
1. Verzekeringsplichtigen die een pensioen genieten
a) I < 3.243,44 €

Niets

b) I > 3.243,44 €
Op het gedeelte van I dat 63.297,86 € niet overschrijdt
Op het gedeelte van I hoger dan 63.297,86 € zonder 93.281,02
€ te overschrijden

14,70%
14,16%

Minimumbijdrage per kwartaal
Maximumbijdrage per kwartaal
Voorlopige bijdrage beginactiviteit per kwartaal
Opmerking : .
Indien de onderworpene erin slaagt aannemelijk te maken dat
I <= een geraamd inkomen :

119,20 €
3.387,60 €
119,20 €

Per kwartaal : X €

2. Verzekeringsplichtigen die geen pensioen genieten
a) I < 3.243,44 €

Niets

b) I > 3.243,44 €
Op het gedeelte van I dat 63.297,86 € niet overschrijdt

20,50%

Op het gedeelte van I hoger dan 63.297,86 € zonder
93.281,02 € te overschrijden

14,16%

Minimumbijdrage per kwartaal
Maximumbijdrage per kwartaal
Voorlopige bijdrage beginactiviteit per kwartaal
Opmerking : Indien de onderworpene erin slaagt
aannemelijk te maken dat I <= een geraamd inkomen :

Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid

166,23 €
4.305,42 €
166,23 €
Per kwartaal : X €

Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
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II.

Vennootschapsbijdrage

Nog vast te stellen

Federale Overheidsdienst
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Pensioen

GROEP BIJDRAGEBETALERS

III.

Z.I.V.

Bijdragen verschuldigd door personen die geen zelfstandige activiteit meer uitoefenen

Personen toegelaten tot de
voortgezette verzekering betalen op
het naar behoren aangepast
inkomen onder meer rekening
houdend met § 2, B, I van de nota

a) 11,78%
op het gedeelte van I dat
63.297,86 €
niet overschrijdt en op een
minimum I van 14.658,44 €

a) 7,66%
op het gedeelte van I dat
63.297,86 € niet overschrijdt en
op een minimum I van
14.658,44 €

b) 7,57%
op het gedeelte van I dat hoger is
dan 63.297,86 € zonder 93.281,02
€ te overschrijden

b) 4,94%
op het gedeelte van I dat hoger
is dan 63.297,86 € zonder
93.281,02 € te overschrijden

(minimum 60% van de
minimumbijdrage hoofdberoep)
Minimumbijdrage per kwartaal
Maximumbijdrage per kwartaal

450,75 €

280,71 €

2.431,55 €

1.582,45 €

Opmerking : Men kan op twee manieren aan voortgezette verzekering doen :

-

hetzij uitsluitend inzake pensioen
hetzij inzake pensioen + Z.I.V.-uitkeringen + Z.I.V.-gezondheidszorgen

Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid

Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
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